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Programförklaring FoU 
1. I linje med museets grunduppdrag och museilagen vill JLM utveckla 

och satsa på forskning som integrerad, kontinuerlig del av 
verksamheten. Museets bakgrund och samlade kompetens 
möjliggör detta. 
 

2. Forskningen ska utgå från JLM: museets samlingar, arkiv och 
verksamhet inom länet (arkeologi, byggnadsvård, konservering, 
etnologi med mera). Övrig forskning som ligger i linje med 
länsmuseets grunduppdrag kan också komma i fråga. 
 

3. Forskningsfrågor utvecklas internt, men en välkomnande 
forskningsmiljö bäddar även för att samarbeta med externa parter. 
Samarbetet bör stå i centrum snarare än att JLM enbart är en 
plats/källa för forskning. 
 

4. Forskningen ska kunna stöttas genom, påverkas av och utvecklas i 
relation till den övriga kompetens som finns inom JLM och utgöra 
en viktig bas för förmedling. Det för att motverka att forskningen 
upplevs som främmande och onyttig, utan tvärtom som berikande. 
 

5. Forskningen på JLM ska främst: 
a) förstärka den interna kunskapsuppbyggnaden 
b) möjliggöra och underlätta för externa forskningssamarbeten 

(universitet, högskolor och enskilda forskare) 
c) gynna publiken på många olika sätt och nivåer (till exempel 

genom utställningar, publikationer, föredrag, inkluderande 
medskapande med mera) 
 

6. Forskningen syftar vidare till att 
a) knyta extern kompetens till museet för att främja nya och 

andra synsätt på JLM bland annat utifrån forskningsteman 
som JLM tar fram 

b) bygga upp nätverk inom forskarvärlden 
c) öka museets synlighet i och utanför länet 
d) stärka museets position som röst/aktör inom 

samhällsutvecklingen 
e) utöka möjligheterna till att söka extern finansiering för 

projekt och på sikt etablera JLM som generellt godkänd 
medelsförvaltare 
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7. Genom att satsa på forskningen vill JLM skapa en plattform för 
långsiktigt arbete och en miljö som gynnar forskning, 
kunskapsutbyte och anpassade arbetssätt. Forskningen måste 
därför ses som ett långsiktigt, varligt, framåtsyftande åtagande att 
investera i den nödvändiga infrastrukturen både genom personal 
och ekonomi. 
 

8. JLM vill främja en välkomnande och inkluderande forskningsmiljö 
där frågeställningar varken begränsas av teori eller metod och där 
olika ämnen ska kunna mötas och samsas. 
 

9. Forskningen ska leda till kvalitetssäkring och kvalitetshöjning när 
det gäller JLM:s projekt och kunna ses som en naturlig del inom 
projektutvecklingen och olika delar av verksamheten (till exempel 
att forskning utgör grunden för en utställning). 
 

10. JLM vill att forskningen ges möjlighet att genomsyra och stärka 
hela verksamheten, det vill säga att projekt alltid måste ha ett 
externt och internt syfte (att gynna publiken och att öka kunskap 
och utbyte), liksom att forskningsprojektplaner från början ska 
tänka med publikmöten via museets olika kanaler. Forskningen 
måste integreras som en naturlig del i den övriga verksamheten. 
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